POqIOVNI( SVF'IA STARSTV OSNOVNE

Svet stariev osnovne

SOLE OHM

iole Grm,

17.0 6.2 015 sprejel:

Trdinova

7, Novo mesto je na svoji seli,

dne

POSTOVNIKSVETA STARSEV

osnovne iole Grm (vnadaljevan.iu: zavod)

I.

SPI.OSNE DOLO'BE
1. alen

Svet stafiev skrbi za organizirano uresnitevanje interesa starsev
v zavodu.

2. alen
srajsev (v nadaljevanju: postovnik) ufeja konstituirafje,
detovanje ter delovno
::1:"lf
:I:," sraTSev osnovne iole Grn (v
poorocte sveta
nadaljevanju: svet) ier pravice tn dolinosrr njegovih

3. alen

Svet predstavlja predsednik sveta (v nadaljevanJu: predsednjk).

4. alen
Svei uporablja prisvojem poslovanju peaat zavocla.

II.
1,

KONSTITUIRANJE IN PRVA SEJA SVETA

Konstituiranje sveta

5, tlen
iz po enega predstavnika iz vsakega odderka zavoda. predstavnika
vsakega
oddelka v svet 2volijo starli na prvem roditeljskem .i"""r,u
.aa"it" v te(oaern sotskem
Svet

je

sestavrjen

letu.

posamezen starS ne sme
biti hkrati predstavnik vei oddetkov.

StarSi na istih volirvah Dvoljjo tudi ranrestnika predstavnika
oddejka, ki nacromesaa predstavnika
oddelka na sejah Sveta stariev, kadar se jih slednji ne
more udele:iti.
Razrednik oddelka izda izvoljerima pisno potrdilo o izvolitvl.

6. ilen
Kandidate za predstavnika oddelka in njegovega namestnika
predlagajo starii na roditerskem
sestanku
iznred sebe.

Ce prejmejo kandidati za predstavrika oddelka
in njegovega namestnjka tudi v drugem krogu
voJitev enako stevilo glasov, odloai o predstavniku
ali namest{iku razrednik oddelka.

Za volitve predstavnika oddelka se smkelno uporabljajo
dolodbe tega poslovnika
predsednika sveta, razen dotoib o odtoaujoiem
gtasu.

o

zvot]wl

POSLOVNIK SVETA STARSEV OSNOVNE SOLE GRN4

7. alen
svei se konstituira na prvi seji, ko je prisotnjh ved kot polovica izvoljenih predstavnikov oddelkov.

2. Prva seja sveta

f. ilen
PNi sklic sveta opravi ravnatelj, ko so izvoljeni predstavnikivseh oddelkov, vendaf najkasneje ieden
dni pfed sejo sveta zavoda, po pravilih tega poslovnika.
Ravnaielj o sklicu sveta obvesti predstavnike vseh oddelkov najmanj osem dni pred dnevom prve
seje sveta starlev. V kolikor se predstavnik oddelka ne more udeleiiti seje, mora o tem obvesiiti
svojega namestnika vsaj 3 dnj pred sejo.
Predlog dnevnega reda za prvo sejo pripravi ravnaieli v skladu z doloibarnitega poslovnika.

f. ilen
P|Vo sejo sveta do izvolitve predsednika vodl ravnatelj.

10.

ilen

0 potrditvi mandatov odlota svet na predlog ravnatelja.
O potrdiivi mandatov odloda svet na podlagi potrdila o iTvolitvi predstavnikov posameznih oddelkov
in na podlagi morebitnih prlpomb glede volilnega postopka, kijih starii otrok oddelkov podajo pisno
pri ravnatelju najkasneje do zaietka prue seje sveta.

3. Volitve predsednika in podpredsednika sveta

11.

ilen

Po potrditvi rnandatov svet izvoli predsednika in podpredsednika sveta z javnim glasovanjem.
Kandidate za predsednika predlagajo ilani, prisotni na seji, izmed sebe. Za predsednika je izvoljen
kandidat, kl prejme najveije itevilo glasov ilanov sveta.

itevilo glasov, se glasovanje ponovivdrugem krogu, v
katerem se glasuje samo o teh dveh kandidatih. ae prejrneta kandidata za predsednika tudiv
tem krogu enako Stevilo glasov, o predsedniku odlodiravnatelj.
Ce prejmeta dva kandidataenako, najvjije

12. dlen
Za jzvolitev podpredsednika sveta se smiselno uporabljajo doloabe prejihjega alena.

te

prelmeta kandidata za podpredsednika tudi
podpredsedniku odlof I predsednik.

v drugem krogu volitev enako ltevilo glasov,

o

13, alen
Mandat predsednika in podpredsedhika
ieta.

svetd

aja dd njune izvolitve do konca tekoaega Sokkega

POSLOVNIK SVETA STARSEV OSNOVNE SOLE

O R{Vl

4' Prenehanje funkcije predsednika, podpredsednika sveta predstavnikov
in
odderkov
14.

ilen

Funkcija predsedniku, podpredsedniku sveta In predstavniku
oddelka preneha:

"
-

s potekom mandata
s pisnim odstopom

z dnem/ ko njegovemu
z razfeshvijo

otroku preneha status utenca oddelka, katerega predstavtja

t5.

cten

Svet razre!ipredsednika in podpredsednikasveral
ae predsednik oz. podpredsednik postane nezmoien
za delo?

- ie za razreiitev

grasuje v€i kot poiovrca aranov sveta na predrog
dranov svera, Kaoar
predsednik oz. podpredsedntk krji ta poslovnik,
doiodila zakonov ali pod;akonskih predpisov,
alj deluje v nasprotju z interesi jn namenom svera starsev
oz. ne deluje v skladu s iemi nameni
rn interesi,

Predlog za razrejitev mora biti podan v pisni obriki
vsem iranom sveta stariev in mora vsebovati
obrazlo;itev, v kateriso navedeni razlog za razreiitev.
predlog
ae
razre<itev, ga svet stariev vrne predlagatelju v dopolnitev.

nu

*"tu;" ,,ur"f;"nif, * og*.u

ro, cten
V kolikor se predstavnik oddetka dvakrat zapored neupraviaeno
ne udele:jseje sveta starsev, lahko
svet starsev preko razrednika oddeJka, ki ga predstavnik predstavlja,
predlaga njegovo razresrrev in
imenovanje novega predstavnika.

5.

Mandat ilanov sveta

17, alen
Mandai dlanov sveta traja od njihovega lzvoljtve v svet
do konca tekodega Solskega leta. Clan sveta
Ie Jahko v prihodnjem So lskem letu pofovno jzvoljef v svet starSev.
Mandat lahko ilanu sveta tudj preddasno preneha, ae sam
to ieli, ie ne more ved opravrjarr te
funkcije aIi ie otrok neha obiskovati zavod. V tem primeru ga
zaiasno
..
n€slednjem roditeljskem sestanku oddelka pa starli
".a"r"lt" oddelka
"rr,*,",k,
hvolil.o novega predstavnika
v svet

III. PRISTOJ NOSTI SVETA STARSEV
18. alen
Svet stariev ima naslednje naloge in pristojnosti, doloaene

ustanovitvi;

z

zakoni, podzakonskimi akti in odlokom o

VOLJ:

predstavnike starsev v svet Sole in druge organe
Sole (66. alen

ZOFVT).

POSLOVNIK SVE IA STARCEV O5NOV\L

IO.L CRM

MENUJEI

upravni odbor Solskega sklada (135. dlen ZOFVI).
PREDLAGA:

zadeve v obravnavo svetu !ole (48. alen ZoFVI),

nadstandardne programe (66. tlen ZOFVj),
predstavnike starSev za upravni odbor iolskega sklada (135. alen ZOFVI),
predstavnike starSev za prito;beno komisijo (smiselno po 60. c dlenu ZOsn).
OBRAVNAVA:

pritoibe star!ev v zvezi z vzgojno- zobra:evalnim delom (66. alen ZOFVI),
predlog pravllSolske prehrane (6. dlen ZSolPreh).
DAIE SOGLASJE:

k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah (66. dlen ZOFVI),

k skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in drugih uinih gradiv za posamezen razred (10. alen
Pravilnika o upravLjanju uibeniikih skl.dov).
DAJE

MNENIEi

o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja (66. dlen ZOFVI, 53. a dlen ZoFVI),
o letnem delovnem nairtu (66. alen ZoFVI),
o predlogu praviLSo skega reda (60. e dlen ZOsn),

k podrobnejiim kriterijem za dodelitev sredstev za subvencioniranje iole v nafavi (14.6len
Pravilnlka o financiranlu iole v naravil
RAZPRAVUA:

o poroailih ravnatelja o vzgojno Dobra:evalni problematiki(66 dlen ZOFVI).
SODELUIE PRI NASTA.]ANIU:

.

predloga programa fazvoja Sole (66.

a

en ZOFVI),

predloga vzgojnega natrta (66. dlen ZOFVl,60. d dlen ZOSn),
pravilSolskega reda (66. dlen ZOFVI).
LAHKO SPRE]ME:

svoj program dela in sodeLovanja s 5olo, zlasti glede vkljuaevanja v lokalno okolie {66. ;len
zoFVt).
LAHKO USTANAVUA ozlRoMA oBLlKUlEl

delovne sku pine v dogovoru
SE

z

vodstvom aole (66. iLen zoFVl).

LAHKO POVEZUIEI

v lokalne in regionalne aktive svetov starsev (66. tlen ZOFVI).
OPRAVUA:

drug€ naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi (66. iLen zoFVl).
Poleg nalog in pristojnosti iz prvega odstavka tega tlena lma svet stariev 6e naslednje pristojnostii

-

voli in razreSuje predsednika sveta stariev in namestnika predsednika sveta slarie

,

spremlja delovanje upravneg, odbora aolskega sklada,
daje pobude starsem oddelkov za razreiitev predstavnikov oddelkov,
poda svoje mnenje o vpra!anjih, pfedlogih in pobudah, naslovljenjh na svet stariev,
dblikuje naaine in zagotavlja povezovanje stargev v oddelkih

-

odloda o sodelovanju sveta stariev

sprejema spremembe Poslovnika,

z

s

svetom starlev in svetom iole,

drugimi iolami in organizacUami,

POSLOVNIK SVETA STARsEV OSNOVNE
SOLE GRM

lahko sprejema letni program de ovanja
svetd srafsev,
Iahko predlaga predstavnike starjev za delovno
skupino za prehrano,
lahko imenuje 6lane delovnih skuptn in

otrravlja druge naloge v skladu s tem poslovnikom,
Zakonom
vzgole in izobra:evanja ter drugjmi predpisi

IV. PRAVICE IN DOTZNOSTI

o

ofganizaciji in financiranlu

SVETA

'LANOV
19. ilen
ni sveta rmaio pfavico in dol:fosi udele:evati se sej
sveta in njegovih delovnih teles, katerih
alaniso.
ala

Clanisveta se lahko ude/e:ujejo tudisej drugih
detovnih tetes, vendaf nimajo pravice glasovanja.

tbn

-

20, alen

sveta tma pr.vico:

pfedtagati svetu v sprejem sklepe,
mnenja in pfedloge ter predlagati razpravo o drugih
prEtojnostih sveta/

," ro: ,*y.""ga reda in razpravtjati o posameznih ioakah
dnevnesa reda,
:::1':-r:,,1 oredlaganih
gJasov;tio
5k,epi!, -ren.,h n p.eo,ogrn )rar.,
kandidare za pred.edn td i^ podp-eos"dnika \veta
rF. Kond:dare za
f:11,rr, "j'
cEne de b vnih teles,
uresniaevati dfuge pravjce v skladu s tem poslovnikom.

21. ilen
ebn sveta ima dolinost:

-

zastopati oddelek, katerega predstavnik je,
v svetu,
zbkati in prenasatj pobude, :elje jn prerlioge

starsev otrok oddelka, katerega predstavnik je,

svetu/

-

Predstavnik oddelka je dol:an starse oddelka,
kaierega predstavn;k
sklepih, mnenjih, predlogih in drugih odtodiivah
svera,

je, sproti obvejdati

o

ostalim starsem oddelka posredovati svojo
koftal<tno ltevilko oz. naslov, preko
katerega rahko , njrm stopijo v srik t!rdi v
izvrsevati druge doEnostiv skladu

iasu med roditerst<imisestankioooett<a,

s

tern postovnikom.

V kolikor predstavnik oddelka ne izpolnjuje
svojih rloi:nosti, ga starji oddelka lahko razresJlo
roditeljskem sestanku ali pa je razrejen
v skladu z 16. atenom
poslovnika.
tega

V. ORGANIZACII A iN DELOVANJ E SVETA
STARSEV
1. Predsednik in podpredsednik sveta
22, cten

Dredseo'IL sverd oprdvtja
naslFd.je,untcij":
- sKlce sejo sveta starieu pripravjpredlog dnevnega reda seje
in nanjo povabi

na

POSLOVN!K SVETA STARsEV OSNOVNE sOLE GRM

'
-

vse dlane ter nealane, katerih prisoinostje potrebna glede na dnevnired,

-

dodeljuje zadeve vobravnavo delovnim odborom sveta/

vodisejosveta,
skrbi za red na sejah,
odloda o predlogu za izkljufitevjavnosti na seji,
predstavlja svet,
podpisuje zapisnike sejsveta starievtef pobude, mnenja in pisne odpravke sklepovsveta star6ev,
usklajuje sod e lova nje sveta siariev zdrugimiorgani!ole,
sodeluje z ravnateljem,

skrbiza uresnidevanjetega poslovnika in za delovanje sveta vskladu z ustavo, zakori, in
podzakonskimi predpisi,

odloia o sporih glede prisiojnostimed delovnimiodborisveta,
opravlja druge naloge vskadu stem poslovnikom,

opravlja druge naloge, za katere ga zadolii svet starlev v skladu z veljavnimi zakonskimi
predpisi, odlokom o usianovitvi, sploinimj aktiSole in poslovnikom.

'

Predsednik lahko za opravljanje posameznih svojih funkcij pisno pooblasti podpredsednika, de pato
ni mogo;e, pa katerega izmed dlanov sveta.

2. Seje sveta
23.

ilen

Svet odloda na sejah. Sejo skliae predsednik sveia (razen prve,
8. ilenu tega poslovnika).

kijo sklide ravnatelj, kot deflnifano v

Pobudo za sklic seje lahko poda vsak flan sveta ter drug organ 5ole, de pridobi pjsno soglasje vsaj
1/3 tlanov sveta stardev. Predsednik sveta mora sklicati sejo sveta najpozneje v 14 dneh od
prejema pobude.

Ce pfedsednjk nc skLide seje sveta v skladu s prejinjim odstavkom, jo lahko skliae vsak ilan
sveia in drug organ 50le, ie pridobi plsno soglasje vei koi 1/3 dlanov sveta.

Vabilo

s

24. alen
predlogom dnevnega reda predsednik poslje vsem dlanom sveta najmanj osern dni

pred dnevom seje. Predlog dnevnega reda pripravi predsednik sveia.

V vabilu mora navesti tudi osebe, ki so kot netlahi povabljene na sejo sveta. K vabilu mora
predLoiiti vsa potrebna gradiva, ki so predmet obravnave na sejj, oz. navestl, kje in kdaj so le-ta
dostopna na vpogled.
Predlog posamezne todl(e dnevfega reda mora vsebovatitudigradivo ali obra2!o;itev predlagatelja
todke 02. nlegovo mnenje ali predlog, o katerem se odloaa na koncu razprave o posamezni

predlegani totki dnevnega reda.

Vabilo se poalje tudi nedlanorn, kaierih navzotnost je potrebna glede na predlagani dnevni red
seje.

POSLOVNIK SVETA STARSEV OSNOVNE 50LE GRM

25. alen
V predlog dnevnega reda se lahko uvrstijo le todke, ki spadajo pod pristojnost
sveta starSev v
skadu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra:evafja,
drugimj predphi in tem
poslovnikorn_

zb, cten
Vsak ilan sveta starSev lahko najkasneje 3 dni pred sejo pisfo predlaga
dodatne todke dnevnega
reda z obrazlo;ltvijo, mnenjem in predlogom. V i(olikor dodatna
todka
vsebuje obrazlozitve, se te
td Lvr5t 1d orvo ra!leonjo rejo.vera 5(drsev.
Vsak..navzodi ilan lahko na zadetku seje predlaga dodatne toake
dnevnega reda, v ko Kor se re
nanalajo na kredne dogodke a i razmere v povezavi s ioro. o uvrstitviteh
toik na dfevnr red svet
glasuje ob poirditvi dnevnega reda.

;

2i. alen
Sejo vodj predsednik sveta. predsednik lahko za vodenje seje pooblasti podpredsednika
ati
enega izmed dlanov sveta. Dolodbe, kj veijajo glede poobtastil v zvezi
s sejo sveta po rem
poslovniku za pfedsednika, veljajo tudiza pooblaitenca
za vodenje seje.
ae

ie

sklicane seje ne more voditi predsednt(,

ntr

poobtaaaeni,

jo vodi najstarejlialan

sveta.

28. alen
Seje sveta stariev se lahko udeleiijo le

ilani sveta starjev in druge, s strani sveta

29,

srarsev,

ilen

Seje sveta so redne in izredne.

Prvo sejo sveta starjev sklide ravnaielj, ostaJe (predvidoma po
vsakem konfereninem obdobju)
pa predsedn,k svela stdrsev, (i je izvollen na prvl seji.
lzredno sejo sklide predsednik svera

kadarkoli med dvema rednima sejama, ko to 2ahtevajo okoliliine
ali na pobudo v skjadu s 23.
alenom poslovnika.

V iolskenr letu morajo bttl skljcane vsaj4 seje sveta
staraev.

30. dleh
Ko predsednik zaane sejo, mora najprej ugoiovitL alije
svet sklepien.

Svet je sklepden, 6e je na seji prjsotnih vea kot polovica
dtanov sveia ee svet nj sklepden

sklica seje, se poaaka 30 minut.
ae svet ae

vedno nisklepien, se seja presiavi

za

ob

aasu

nalmafjteden dni.

ze Talera seld se pret ne ir pre tavi za najranj teden
dni,
da svet ni vei sklepien zaradi odhodov 6lanov.

ie

pfedsednik med samo sejo ugotovi,

POSLOVNlK SVETA STARSEV OSNOVNE SOLE GRM

Na zafetku seje, pa
na

31. ilen
tudi kadarkoll med samo sejo, lahko predsednik poda pojasnila v zveziz delom

sejiter drugimi vpraEanji, ki se nanagajo na delo sveta.

3. Dnevnired seje
32. alen

Na zadetku seje svet sprejme dnevni fed seje tako, da o posameznih predlaganih todkah
dnevnega reda glasujejo prlsotni dlani. Za uvrstitev posamezne iodke nadnevni redsejeje
potrebna ve;ina glasov prisotnih dlanov.

33,

ilen

Posamezne tofke dnevnega reda se obravnavajo po predlaganem vrstnem redu.
Na zaietku obravnave vsake todke dnevnega reda lahko poda predlagaieljdopolnilno

obrazloiiiev

4. Razprava
34,
Razpravjavec sme razpravljati le

ilen

o vpraianju, ki je na dnevnem redu in o

katerem

je

odprta

razprava,

35. alen
posameznih todkah dnevnega reda doloti predsednik. eas za posameznega
razpravljavca se razdeli glede na itevilo prijavljenih razpravljavcev, tako da ima vsak izmed
prijavljenih razpravljavcev na razpolago enak das za razpravo o posameznitodkl dnevnega reda.

Cas razpravljanja

o

eas trajanja fazprave o posameznitotki ne sme trajati dlje kot 20 minut. V kolikor razprava o neki
todki iraj. dlje in se ne zakljudi, jo lahko predsednik zakljudi in nadaljevanje fazprave prestavi na

naslednjo sejo.

lb.

cten

Svet lahko razpravo o posameznem vpradanju pfekine in prestavina naslednjo sejo, de se
za odlodanje o stvariireba pfidobiti nove podatke.

ika:e,

da

je

J/.

Cten

Sv€t lahko na predlog predsednika odloti, da bo razpravljal o dveh ali
skupaj, fe je vsebina ieh toik med seboj povezana.

vei to6kah dnevnega

reda

Odlotanje o predlogih odloiiiev po posameznih to6kah dnevnega reda, glede katerih je bila
razprava zdruiena, se opravi ofeno po posameznih todkah,
38. alen
Med fazpravo lahko svet na predlog predsednika odloti, da se ias za obravnavo posamezne toike
dn€vnega reda podaljsa, vehdar ne vei kot za 10 minut.

39. llen
predlagateU posamezne toake dnevhega reda lahko med obravnavo ufiakne svoj predlog.

POSLOVNIK SVETA STARSEV OSNOVNE SOLE GRIVI

Obumiku predloga svet odlodi, ali bo presel na obravnavanje naslednje
todke dnevnega reda, ali
bo kljub umiku nadaljeval razpravo o predmetnitodkidnevnega
reda.

pa

5. Vzdrievanje reda na seji

40.

ileh

ae se razpravljavec ne dr:idnevnega reda ali prek-oraai
ias za razpravo ali de s svojjm govorom :ali
dlane.sveta
prisotne, ga predsednik opomni. Ce se tucli po clrugem
oporninu ne driidnevnega

reda jn pravi"litega posjovnika, rnu predsedniK vzame Desedo.
Zoper odvzem besede lahko razpfavtjavec ugovarja. O ugovoru

odloaisvet brez razprave.

41. alen
ee udele:enec seje tudi po odvzemu besede kr!i red, motidelo
na sejiali huje:aljsvet, njegove ctane
ter druge udeleience na seji, predsednik od njega zahteva,
da zapustisejo.

42. alen
Dolofbe prejinlih dveh dtenov se uporabtjajo tudi za dfuge
udete:ence seje.
6. Sklenitev razprave

43. alen
Ko.predsednik ugotovi, da ni ved prigra!enih k razpravi,
skiene ra?pravo k posameu nitoikidnevnega

Potrjen predlog se preobrikuje v zakrjudek aii skrep, kije
nedvoumer, doroditire potrebno odgovorno
osebo, kisklep izvr!iv doloaenem roku in na dogovorjen
nadjn.
Sklep se zapile v zapisnik seje.

7.

Odloianje
44, alen

Svet lahko veljavno odloda, de je sktepien po pravitih
rega postovnika.

jli:jT: svet v obtrk/ sktepov,
:y:l:-::11.1:":
preoroBa ter vmesnih ! epovje potrebnd

nrnenj in predrosov. za sprejem sklepa, mnenra

arj

navadna veaina (ved kot %) gtasov prisoinjh dianov, razen
ce
Je z zar<onom/ predpisom atitem poslovnjkom dolodena drugaana veaina.

Glasovanje sveta

je

45. alen
praviloma javno. Svet lahko na predtog predsednika
ati na predtogitana

sveta odloii, da bo glasovanje tajno.

Tajno glasovanje se opravi

46. iten

glasovnicami.
Tridlanska komisija vodi tajno glasovanje ter u8oravrja
izid glasovanja. Komisijo vodi predsednik, ki
svetu prFdldga ! iTenovdn.e o,tdtd dva aldna kor'5rp.
z
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47. dlen
Po konfanem glasovanju predsednik objavi, prijavnem glasovanj! pa pred objavo

tudi ugotovi,

tzid

glasovanja.

48. alen
V primeru, da katerl izrned alanov sveia uiemeljeno ugovarja poteku in izidu glasovanja, svet odLoii o
ponovitvi glasovanja,

49. alen
Svet lahko predloge sklepov, rnnenj in predLogov:
sprejme v predlagani ob iki,

-

zavrne v celoti,

ae je k posameznitoiki dnevnega reda podanih vet razlidnjh predlogov, se odloaa o vsakem predlogu
posebej, in sicer po vrstfem redu, po katerem so bili predloieni. Ko je en predlog sprejet, se o drugih

predloslh ne odloia ved.
Svet lahko odlodi, da bo o pr€dLogih sklepov, mnenj ln predlogov odlotal na naslednji seji.

8. Predstavniki stariev v svetu zavoda
50. ilen
Za volitve predstavnikov sta15ev v svet zavoda se smiselno uporabljajo

doloibe tega poslovnika o

voliivah preds€dnika sveta, tako da dlani sveta izmed sebe pfedlagajo kandidate za
predstavnike. Trjje kandidati, ki prejmejo na volitvah najveije iievilo glasov, so izvoljeni v svet
zavoda. V primeru, da tudi v drugem krogu volitev dva ali vet kandidaiov pfejmeta enako Stevilo
glasov, o predstavniku odlodi predsednik sveta.
Za izvoliiev predstavnikov starlev v svet zavoda se smlselno upofablja dolodb€ 16. dlena 0dloka o
u na n ovitvi javnega vzgojno jzobra:evalnega zavoda Osnovne iole Grm.

l\landat predstavnikov starsev v svetLr zavoda je 4 leta, Za razrelitev predstavnikov stariev v svetu
zavoda se srnjselno uporabjajo doloabe 14. in 15. dlena tega poslovnika ter 9. in 17. ilena Odloka o
usta n ovlivi javnega vzgojno-Dobra;evalnega zavoda Osnovne iole Grm.
lzvoljeni pfedsiavniki siariev v sveiu zavoda zastopajo interese in mnenja veiine sveta starsev.

Doloabe prejanjega

iena se smiselno uporabljajo tudi za morebitne druge volitve predstavnikov

sta15ev.

9. Zapisnik seje sveta

51.
piie zapisnik.
Zapisnik obsega glavne podatke

ilen

O vsakiseji sveia se

o delu na seji,

predvsem pa podatke

o udele:bi,

predlogih,

razpravah, izidih glasovanja in sprejetih sklepih, mnenjih in predlogih.
Zapisnikar pripravi osnutek zapisnika in ga poilje v pfegled dlanorn sveta siargev najkasneje 5 dni od
seje. Zapisnik mOra biti pripravljen za objavo najkasneje v 7 dneh po seji. Zapisnik sveta starsev
predsedujoii posreduje tajnistvu Sole, ki ga objavi na spletnistrani !ole.
10
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52, alen
Na dnevnern redu vsake seje sveta je tudi toaka ,obravnava
in potrditev zapisnika prejsnje seje
Vsak alan sveta jma pravjco podati pripombe na zapisnik.
O utemeljenos!r pflpomb odloai svet.
Ce so pripornbe spfejete, se v zapisnik zapi5ejo
ustrezne spremembe in dopotnitve zapisnika.

53, alen

Za phanje zapisnika irnenuje svet na zaaetku seje enega
predsednika, svet tudisprejme sklep o nadinu pjsanja
zapisnika.

izmed alanoV

sveta na pfedlog

Seja sveta se iahko tudi snema. V tem primeru imenovani
zapisnikar na podlagi posnetka napiie
zaphnik seje v roku 14 dnipo sejisveta.

54. fleh
Zapisnik podpiseta predsednik in zapknikar.

5S. alen
Zapisnik in vsiostali akti, spisi in dokurnentiv
zveziz clelom sveta se hranijo v arhivu !ole.

Na spletni

st€ni so zapisniki sel objavijeni vsaj dve leti od nastanka ati uut
nu:e1o svera

Poslovnik in ostalidokLrmenti, pomernbnj za delovanje
sveta pa dokler so veljavni.

srarsev.

58. dlen
alan sveia star5ev ima pravico do vpogleda v spise in
dokumenie iz prejsnjeea alena. Vpogted
omogoai ravnaielj na pisno zahtevo dlana s,veta
Pisna zahteva za vpogled se hranipoleg spisov in

dokumentov,kisobilidaninavpogled.
10. Delovna telesa sveta

57. alen
Svet lahko ustanovistalne in za6asne odbor
derovnem podroiju svera, v skradu
sveta in dajejo svetu mnenja in predloge.

.,"". ;]j:il["J;:""il::';*:i,":i:,:?:j:tr :i1lffil",l
58.

ilen

Delovna telesa ustanovjsvet s skJepom, s katerim
doloditudi njihovo delovno podrodje, naJoge in
pristojnosti ter.iteviro njihovih dranov, kijih hkrati
tudr i2vori. za izvoritev iranov

uporabijo doloabe tega postovnika o jzvotitvi predsednika
,uuau.
dfugem krogu volitev se iteje glas predsedfika.
Za orgafDacijo

jn delo

59.

iu

se

smrserno

oafot,r=jo.

,,..

u

ilen

deiovnih teles se smiseho uporabljajo doloibe tega poslovnika
v
zveziz delom sveta stariev vkljuano z razreiiivio.

11
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11.

Administrativna in strokovna opravila

za svet

60. alen
Strokovni in adminisiratjvni kader za nemoteno delo sveia in njegovih delovnih teles zagotavlja
ravnatelj skupaj

VI,

z

zaposlerimi v zavodu.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE TER RAZLAGA POSLOVNIKA
61. alen

Spremembe

ln

dopolniive poslovnika sprejme svei

z

dvoireijinsko vefino glasov navzoiih

alanov. predlog za spfemembo lahko poda vsak izmed flanov sveta.

62, alen

V primeru dvoma o razlagi posamezne dolotbe poslovnika, fazlaga poslovnik med sejo
predsednik.
ae se predsednik ne more od oalii, sprejme sklep o razlagi poslovnika svet.

VI:,

KONENA DOLO'BA
63. alen

Ta poslovnik zafne veljatiz dnem sprejetja na seji sveta stariev.

Novo rresro.

(da.-r):

17.6.7015

Predsed-iksvetastar\ev{podpi\):Alesl.-oll
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